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3. Maailmameistrivõistlused (Liidu toetus) 
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1. Üldkoosolek 

Eelmisel juhatuse koosolekul otsustati, et üldkoosolek toimub 14. juunil 2013 Pärnus, 
Spa Estonia seminariruumis, algus kell 14.00. Toimumiskoht ja algusaeg ei muutu. 
Peale üldkoosolekut toimub kaks ümarlaua blokki ajavahemikul 15.45-17.30 ja 18.00-
20.00. Kolmas ümarlaua blokk on planeeritud järgmisele hommikule ajavahemikul 
09.30-12.00, selle toimumiseks vajalik klubide esindajatelt osalemise kinnitus. 
Otsustati:  
1) Esitada üldkoosolekule ettepanek Liidu põhikirja punkti 36 muutmiseks – 

ettepanek suurendada juhatuse liikmete arvu 10 liikmeni.  
Põhikirja p36 uus sõnastus: Juhatuse tööd korraldab president. Juhatuse liikmete arv on 
vähemalt 3 ja mitte rohkem kui 10. 
2) Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2012. aasta majandusaasta aruanne.  
3) Esitada üldkoosolekule kinnitamiseks 2013. ja 2014. aasta eelarve. Liidu sekretär 

koostab 2014. aasta eelarve. 
4) Liit ümarlauaga seoses majutuskulusid ei kompenseeri. 
5) Sekretär palub klubidel esitada teemasid, mida nad soovivad ümarlaual arutada. 
Liidu poolt pakutavad teemad: 2014 aasta üritused - Eesti Sulgpall 50;  Liidu ja klubide 

ühistööna Sulgpall koolidesse - Shuttle Time projekt, Silja Segal presentatsioon; 
arengukava ja toimkond selle koostamiseks; sulgpalliliidu tegevmeeskond; koondiste 
tegevus ja eesmärgid; 
6) Edastada klubidele soov, et igast klubist tuleks vähemalt 1 uus inimene ümarlauale, 

eesmärgiks kaasata uusi inimesi meie tegevusse. 
Sekretär palub klubidelt tagasisidet osalemise kohta üldkoosolekul ja ümarlaual 
hiljemalt järgmise nädala teisipäevaks, 11. juuniks. 
 
 

2. Kalenderplaan 



2013/2014 hooaja kalenderplaani jaoks on klubide poolt esitatud taotlusi, kus ühte 
võistlust soovib korraldada mitu klubi. 
Otsustati: Noorte GP-1 võistluse korraldab Tondiraba SK, GP-1 võistluse korraldab 
Tallinna Sulgpallikeskus, GP-2 võistluse korraldab Tondiraba SK, Noorte GP-4 
võistluse korraldab Tallinna Sulgpallikeskus, GP-4 korraldab Tondiraba SK, Noorte 
GP-6 korraldab Tallinna Sulgpallikeskus. 
Eesti Seenioride ja Noorte U19 MV toimuvad Tallinnas, Tondiraba Sulgpallihallis, 
Noorte GP-finaal toimub Tartumaal, GP-finaal Harjumaal, Balti seenioride MV 
Tartumaal. 
Eesti Meistrivõistluste ja Noorte Meistrivõistluste toimumiskohad on veel lahtised. 
Kontakteeruda Läti ja Leedu alaliitudega, et täpsustada Balti Seenioride MV toimumise 
kuupäeva. 
 

3. Maailmameistrivõistlused 
Otsustati: Liit kompenseerib Raul Musta lennukipileti, majutuse ja viisa kulud. 
 

4. Toimkonnad ja kogud 
Otsustati: Liidu sekretär täiendab koostatud faili „Toimkonnad ja kogud“ tegevuste ja 
märksõnadega ning saadab koos üldkoosoleku materjalidega klubidele laiali. 
 

5. Küsimused seoses liikmelisusega 
Liikmemaksu muutmise teemaga saame üldkoosoleku ja ümarlaua ette minna siis, kui 
meil on olemas muutmise projekt- plaan mida ja kuidas soovime muuta/täiendada. 
Otsustati: Kirjutada juhatuse jaoks lahti liikmemaksu kujunemine, selle suurus ja mida 
Liit laekunud tasu eest saab. 
 

6. Projekt „Sulgpalli kord“ 
Aigar Tõnus ja Jüri Tarto eestvedamisel toimuvad Eesti erinevates paikades, kus 
sulgpalli veel ei mängita (või mängitakse vähesel määral), algõpet ja mängu 
tutvustavad üritused.  
Toimus arutelu, mille käigus tekkisid ettepanekud täpsustada projekti eesmärki, 
tulemusi, nende mõõtmist, tagasisidet ja jälgimist.  
Selle projekti juures võiksid olla kaasatud kuni 5 inimest, kellest igaüks tegeleb oma 
regiooni koolide ja spordiklubidega, eesmärgiks aasta jooksul läbi käija nt 6 kooli. 
Raha projekti läbiviimiseks peaksime taotleda BWF-ist.  
Liidu eesmärk: kolme aasta jooksul oleks igas piirkonnas võimalik mängida sulgpalli, 
spordihallides on olemas varustus. 
 

7. Sulgpalliliidu arengukava ja koostamise toimkond 
Otsustati: Esitada teema üldkoosolekule üheks päevakorrapunktiks. Panna kirja Liidu 
eesmärgid. 
 

8. Lepingud klubidega 
Otsustati: Saata lepingu põhi ja aruandevorm koos üldkoosoleku materjalidega 
klubidele laiali. 
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